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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розробці нових стандартів управління 

розвитком міських територій. Обґрунтована теза про те, що 
просторове планування є важливою складовою методичного 
забезпечення реалізації політики просторового розвитку. Ви-
значено головні наукові школи теоретичного моделювання роз-
витку міст та міських територій. Аргументовано положення про 
те, що загальносистемні принципи планування можуть бути 
застосовані для просторового планування. Врахування євро-
пейських принципів планування розвитку міських територій 
(поліцентрія, метрополізація, багатоваріантність фінансування 
і стратегічність) дозволяє реалізувати такі загальносистемні 
принципи, як цілеспрямованість, оптимальність, адаптивність.

Ключові слова: міська територія, принципи, планування, 
розвиток, просторовий аспект.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке новых стандартов управле-

ния развитием городских территорий. Обоснован тезис о том, 
что пространственное планирование является важной состав-
ляющей методического обеспечения реализации политики 
пространственного развития. Выделены основные научные 
школы теоретического моделирования развития городов и го-
родских территорий. Аргументировано положение о том, что 
общесистемные принципы планирования применимы и для 
пространственного планирования. Учет европейских принципов 
планирования развития городских территорий (полицентрия, 
метрополизация, многовариантность финансирования и стра-
тегичность) позволит реализовать такие общесистемные прин-
ципы, как целенаправленность, оптимальность, адаптивность.

Ключевые слова: городская территория, принципы, пла-
нирование, развитие, пространственный аспект.

АNNOTATION
The article is devoted to the creation of new standards for the 

management of urban territories. The study focused on the fact 
that spatial planning is an important component of the methodi-
cal implementation of policies of spatial development. Main types 
of theoretical schools of modeling the development of cities and 
urban areas are identified. The use of system-wide planning prin-
ciples (goal setting, proportionality, optimality, priority, hierarchy, 
continuity, adaptability) in spatial planning has been proven. Euro-
pean principles of development planning of urban areas have been 
systematized. These principles include polycentric development, 
metropolization, flexible funding and strategic vision.

Keywords: urban areas, principles, planning, development, 
spatial aspect.

Постановка проблеми. Економічна сутність 
міської території у просторовому аспекті має 
подвійне значення: вона (територія) є одночасно 
і землею (фактором виробництва), і базисом, 
на якому здійснюються різні види діяльності 
людини шляхом об’єднання відповідних ресур-
сів. Відомо, що за радянських часів в освоєнні 
міських територій переважав екстенсивний про-

сторовий зріст за рахунок знецінених земель-
них ресурсів і «держпланових» витрат. Основні 
інвестиції і капіталовкладення спрямовувалися 
на освоєння нових майданчиків, переважали 
низькі щільності використання в межах промис-
лових та житлових зон, відбувалося розширення 
територій без урахування їх функціонального 
призначення. Однак існує думка, що в «радян-
ський» період територія України використовува-
лася набагато розумніше, а тотальний дисбаланс 
у розвитку територій лише актуалізує необхід-
ність знаходження нових сучасних механізмів 
або методів державного і місцевого регулювання 
даних процесів і, як наслідок, науково-методич-
ного їх обґрунтування [1, с. 98].

Нині фактично відбувається нова розста-
новка акцентів щодо просторового розподілу 
економічної активності в межах міст та великих 
урбанізованих територій. Сучасне розуміння та 
оцінка значущості території як довгострокового 
активу призвели до того, що територія тепер 
«...охоплює не лише простір, а й усю сукуп-
ність природних ресурсів, населення, населенні 
пункти, господарство, а також систему сталих 
наявних взаємозв’язків і взаємовідносин між 
ними» [2, с. 40].

Тому нині відбувається перенесення акценту 
з питань ефективного використання міських 
територій в межах економіко-географічного 
підходу на питання виявлення шляхів розвитку 
цих територій на основі просторового підходу. 
Виокремлення проблеми забезпечення розви-
тку міських територій на основі так званого 
«розумного» планування обумовлено тим, що 
практика планування, яка ще збереглася, не 
відповідає на головні питання: як і яким чином, 
в новій для країни політичній, соціально-еконо-
мічній ситуації повинно здійснюватися управ-
ління процесами змін, що відбуваються щодня 
на їх території (просторі), як і яким чином 
забезпечити урегульованість і керованість цими 
процесами. Недостатня вивченість факторів, 
принципів і методів реалізації даного підходу 
в контексті вирішення проблеми забезпечення 
розвитку міських територій та агломерацій з 
урахуванням наявних на цих територіях ресур-
сів та потенціалу, а також сформованих умов 
управління, актуалізує необхідність проведення 
подібного роду досліджень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури показав, що питання 
містобудівного та територіального устрою, роз-
робки ефективних інструментів і методів забез-
печення просторового розвитку, зокрема пла-
нування, перебували і перебувають у сфері 
наукових інтересів багатьох учених, серед яких 
В. Нудельман, М. Долішній, П. Бубенко, В. Куй-
біда, M. Габрель [1; 3-7]. Окремо можна виділити 
відносно новий напрям, пов’язаний з досліджен-
нями особливостей метрополізаційних процесів 
у регіонах і здійсненням просторового аналізу 
на основі оцінки центро-периферійної взаємодії 
та розвитку метрополійних функцій міст, яким 
займаються М. Мельник, О. Денисенко [8-9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вітчизняна практика пла-
нування розвитку міських територій (агломе-
рацій) у контексті ідеології просторового під-
ходу не знаходить ефективних форм реального 
втілення. Необхідна розробка нових стандартів 
управління міськими (агломеративними) тери-
торіями на основі адаптації сучасних зарубіж-
них тенденцій з урахуванням українських умов.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування ключових принципів плану-
вання розвитку міських територій (агломера-
цій) у рамках реалізації ідеології просторового 
підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Просторове планування як основний інструмент 
розвитку великих міських територій (агломера-
цій) спрямовано на досягнення високого рівня 
суспільної згоди шляхом розвитку ефективних 
міських систем транспортних, телекомуніка-
ційних мереж, відродження інфраструктури 
проблемних територій і міст. Одночасно просто-
рове планування виступає важливою областю 
територіального співробітництва і торгівлі 
для міст (територій), які межують між собою. 
Об’єднуючий характер просторового плану-
вання відкриває можливості для ув’язки фак-
тично різних галузевих стратегій (програм) з 
потенціалом розвитку самих міст.

Необхідно зазначити, що опорою для розви-
тку міських територій при просторовому під-
ході є вся структура функціонуючих об’єктів 
просторового наповнення самої цієї території, 
сформована діяльністю та зв’язками. На від-
міну від традиційної містобудівної доктрини, 
яка реалізується здебільшого в рамках локаль-
ної території (міста, населеного пункту), про-
сторовий підхід акцентує увагу насамперед на 
функціональних зв’язках між міськими грома-
дами та їх територіями, не на зростанні кіль-
кісних показників як таких, а на розвитку їх 
якісних характеристик. І хоча рамки даного 
підходу в розвитку міст і великих міських тери-
торій (агломерацій) чітко не окреслені, можна 
виділити його основні моменти:

- проведення послідовної політики економіч-
ної інтеграції та більш інтенсивній кооперації 
між регіонами (областями), містами;

- посилення партнерських взаємовідносин і 
співпраці між містами та іншими населеними 
пунктами в межах ідеології просторового роз-
витку;

- координація діяльності регіональної влади 
та місцевого самоврядування, націлювання їх 
на здійснення відповідальних функцій у про-
сторовому розвитку;

- затвердження нової політики розвитку 
міста;

- проведення структурної політики в містах, 
що враховує сформовані системи розселення і 
так званий культурно-соціальний ландшафт.

Просторовий підхід пройшов досить довгий 
шлях осмислення та розвитку, що призвело 
до утворення низки наукових шкіл. Зокрема, 
«школа моделей організації міського простору» 
включає: модель американських урбаністів 
початку XX століття – П. Геддеса, Л. Вірта, 
Л. Мамфорда, які уявляли місто як просто-
рово зв’язане утворення, що характеризується 
особливим способом життя, з просторовим і 
соціальним розподілом праці всередині нього, 
зі специфікою ставлення до села, країні і до 
зовнішнього світу; динамічну модель міської 
системи Дж. Форрестера, яка дозволила визна-
чити ефективність адміністративних програм 
на довгострокову перспективу і виявити про-
тиріччя між довгостроковими і короткостроко-
вими цілями міста; модель просторового зрос-
тання міста Е. Берджесса, згідно з якою міська 
територія ділиться на 5 концентричних зон: 
центральний бізнес-район, зона переходу, зона 
робочого класу, зона середнього класу, зона 
приміських поселень; модель «нерівномірно-
районована» О. Високовського, що базується 
на двох фундаментальних законах нерівно-
мірності використання території міста та під-
вищення інтенсивності її використання у міру 
зростання міста та передбачає районування 
території в цілях управління функціонуванням 
і розвитком міста [10]. Основою моделювання 
є уявлення про місто як про систему елементів 
території, кожен з яких може бути охарактери-
зований за типом та активністю використання, 
а також функціональної зв’язаності з іншими 
елементами території.

Представники так званої «школи оціночних 
моделей» доводили необхідність вартісного або 
оціночного підходу до розвитку міста, скла-
дання «кадастру» його територій та диферен-
ціальної ренти підприємств, які її використо-
вують. Розробка оціночних моделей до кінця 
XX століття досягла того, що фахівці з Кемб-
риджського університету змогли застосувати 
систему з 14 кількісних показників при оцінці 
варіантів генерального плану трьох нових міст і 
перевірити її в зіставленні з показниками «при-
родного» міста Редінга, що розвивався понад 
півстоліття. До таких моделей можна віднести 
й оцінну модель В.І. Ресіна, який виконав за 
допомогою узагальненої оцінки структурно-
функціонального потенціалу ділянок території 



799Глобальні та національні проблеми економіки

розподіл всіх «точок» міста за ступенем їх при-
вабливості для людей [11].

Поряд із моделями аналізу просторової орга-
нізації міста та її аналогами існують моделі 
просторового аналізу розвитку міст, але вже 
у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. 
Вони дозволяють розглядати міста як каркас 
територіальної системи більш вищого порядку 
(району, регіону) або як елемент загальної 
ієрархічної системи міст. Так, зокрема, до пер-
шої групи моделей відноситься модель Ципфа 
(правило «ранг-розмір»), яка заснована на 
аналізі розподілу міст системи за основними 
показниками крупності і виявленні важливих 
закономірностей економіки міської системи. 
До другої групи (класичні ієрархічні моделі, 
що пояснюють формування зон переважного 
впливу того чи іншого міста) відносять тран-
спортну модель Коля, модель центральних 
місць В. Кристаллера, модель економічного 
ландшафту Льоша. Достовірність даних моде-
лей підтверджується тим фактом, що до цього 
часу конструкція або модель Коля викорис-
товується як загальновизнаний постулат при 
побудові і розвитку мережі дорожнього між-
міського сполучення. Що стосується моделей 
Кристаллера і Льоша, то їх уявлення про еко-
номічний простір у вигляді каркасної мережі 
міських поселень покладено в основу широко-
масштабних досліджень розвитку міських сис-
тем і в цілому проведення державної політики 
розвитку міських комплексів у Франції, Вели-
кобританії, Німеччини.

Перш ніж визначити принципи просторового 
планування, необхідно зазначити, що плану-
вання як процес має низку властивостей і реа-
лізується в різних сферах суспільної діяльності 
(рис. 1) [12-16].

Як видно з наведеного короткого аналізу 
визначень, процесу планування властиві у 
першу чергу багатоаспектність і багатофункці-
ональність його застосування для розв’язання 
різноманітних управлін-
ських завдань. Більш того, 
визначення планування 
як процесу моделювання 
майбутньої діяльності фак-
тично підтверджує, що всі 
вищевказані моделі розви-
тку міста і його відносин 
із зовнішнім середовищем 
є ніщо інше, як прообрази 
планів взаємодії структур-
них складових міського 
простору з аналогічними 
або оточуючими її одини-
цями.

Ще однією примітною 
властивістю планування 
є його цільова орієнтація. 
Фактично у всіх визначен-
нях робиться наголос на 
цілепокладанні, в кожній з 

них вказується, що воно несе цільовий харак-
тер, а виконання плану ототожнюється з досяг-
ненням певним способом заданої мети. Справа в 
тому, що сутність планомірності в тому і поля-
гає, що «...люди свідомо визначають цілі своїх 
дій і порівнюють їх з можливостями, ресур-
сами» [15, с. 33]. Крім принципу цілеспрямова-
ності, планування ґрунтується на інших прин-
ципах, зміст яких розкрито у таблиці 1.

Взагалі існують два підходи до розуміння 
суті планування: широкий і вузький. У широ-
кому розумінні планування полягає к прийнятті 
комплексу рішень, що відносяться до майбутніх 
подій. Такі рішення можуть бути пов’язані з 
постановкою цілей і завдань розвитку суб’єкта, 
виробленням стратегії, розподілом і перерозпо-
ділом ресурсів, визначенням стандартів пове-
дінки суб’єкта в майбутньому періоді.

У вузькому розумінні планування зводиться 
до складання спеціальних документів – пла-
нів, що визначають конкретні дії суб’єкта щодо 
здійснення прийнятих рішень. Ці два підходи 
являють собою дві сторони планування – виро-
блення уявлень про стан об’єкта в майбутньому 
і розробка конкретних заходів щодо досягнення 
цього стану.

Аналіз тенденцій, що нині складаються у 
системі управління агломераційними територі-
ями в європейських та інших країнах, показує, 
наскільки вітчизняна практика просторового 
планування як у широкому, так і у вузькому 
розумінні цього слова відстає від вищезазна-
чених і, природно, вимагає істотних змін або 
перегляду особливо у контексті прагнень Укра-
їни до євроінтеграції [17].

Перш ніж зупинитися на основних європей-
ських принципах, пов’язаних з поліпшенням 
і удосконаленням системи управління (плану-
вання) міськими територіями, необхідно від-
значити, що, незважаючи на наявність у кож-
ній з країн ЄС своєї інституційної бази, в якій 
закріплюються національні особливості керо-

 
процес вирішення певних комплексів задач, результати яких спрямовані  
на завчасне прийняття і оцінку взаємопов’язаної сукупності рішень з 
досягнення такого стану в майбутньому, яке бажано, але від якого не 
можна очікувати, що воно наступить само собою  

процес економічного обґрунтування раціональної поведінки суб’єкту 
господарювання задля досягнення своїх цілей  

різноманітний процес постійного руху до наміченої мети за наступними 
етапами: постановка цілі; оцінка можливостей; виявлення альтернатив; 
аналіз наслідків; вибір засобів; розробка конкретного плану дій   

цілеспрямована діяльність держави, органів управління, господарюючих 
суб’єктів з розробки перспектив соціально-економічного розвитку країни, 
регіонів, підприємств усіх форм власності   

побудова  моделі майбутньої діяльності з досягнення мети або  процес 
моделювання цієї діяльності 
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Рис. 1. Визначення процесу «планування» 
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ваного розвитку міських територій, пріоритет 
(цільова установка) створення збалансованого 
і рівномірного розвиненого міського простору 
проходить «червоною ниткою» у всіх докумен-
тах, присвячених принципам сталого просторо-
вого розвитку в країнах Євросоюзу [18].

Аналіз зарубіжної практики розробки та 
впровадження основних принципів просторо-
вого планування свідчить про те, що існують 
чотири домінанти, які покладено в основу 
сучасної європейської політики просторового 
розвитку:

1. Поліцентрія – принцип закріплює перехід 
від ієрархічної моделі організації міських тери-
торій до мережевої. Мережева модель передбачає 
три види поліцентрія – економічну, політичну, 
культурну. Економічна поліцентрія передбачає 
домінування горизонтальних зв’язків між міс-
тами і населеними пунктами, між містами і при-
леглими територіями, формування нових точок 
ділової та економічної активності не в централь-
ному місті, а на периферії або навіть на межі 
зони впливу цього міста. Політична поліцен-
трія – принцип рівномірності розвитку одночасно 
декількох міст (центрів) на основі використання 
принципів децентралізації та субсидіарності. І, 
нарешті, культурна поліцентрія передбачає усві-
домлений вибір міського співтовариства, муль-
тикультуралізм, достатнє культурно-інформа-
ційне та ландшафтне різноманіття. 

2. Метрополізація – принцип визнання 
функціональної ролі міст-метрополісов, які є 
«вузловими» при так званому економічному 
складанні великих урбанізованих територій в 
єдину господарюючу одиницю, формують кон-
фігурацію внутрішньорегіональних зв’язків, 
виступають (в якості регіональних метрополій) 
ядрами існуючих або зростаючих агломерацій.

3. Багатоканальність фінансування – прин-
цип, який передбачає, що європейська триєдина 
політика регіонального (міського) розвитку на 
основі політики територіального «зближення» 
(підтягування відсталих (кризових) регіонів і 
міст), конкурентоспроможності, міжміського 
(міжмуніципального) та прикордонного спів-
робітництва реалізується завдяки коштам, що 
надаються з різного роду фінансових джерел 
(державного і місцевих бюджетів, приватних 
інвестицій, коштів загальноєвропейських фон-
дів і структур, спільних локальних і міждер-
жавних проектів тощо).

4. Стратегічність – принцип бачення цілей у 
побудові програм, планів та інших аналогічних 
документів, пов’язаних з організацією та управ-
лінням міських територій. Стратегічне бачення 
та стратегічний аналіз є пріоритетними мето-
дами проектування планових завдань і заходів 
у даному контексті [19-21].

У своїй більшості розглянуті європейські прин-
ципи планування розвитку міських просторів 
у нинішніх українських реаліях можна умовно 
вважати принципами планування, але, тим не 
менш, вони можуть бути установками або орієн-
тирами при розробці нового організаційно-право-
вого середовища реалізації ідеології просторового 
розвитку в країні. Впровадження цих принципів 
і стандартів в Україні повинно проводитися на 
основі продукування нових інституційних ініціа-
тив щодо закріплення або затвердження:

- синергетичного ефекту, що продукується 
великими агломераційними територіями, пере-
гляду їх значущості з точки зору визнання 
їх «локомотивами» відповідних регіонів, які 
активізують ділову активність всередині нього, 
сприяють підвищенню його конкурентоспро-
можності;

Таблиця 1
Головні принципи сучасного планування

Назва принципу Сутність або характеристика принципу

Системність 

План (планування) розглядається як система, що володіє рисами цілісності, віднос-
ної відособленості від зовнішнього середовища, наявності усередині системи під-
систем та елементів, що пов’язані між собою (структурованість), підпорядкованості 
усієї організації системи певній меті

Цілеспрямованість Планування спрямовано на досягнення певної цілі, що, власне, є його смислом; 
метою самого планування як процесу є безпосередньо розробка плану

Пропорційність Показники плану збалансовані та пропорційні у різних аспектах (розрізах)

Оптимальність Показники плану повинні прагнути оптимальних значень у відповідності до обраних 
критеріїв 

Зворотний зв’язок Показники плану порівнюються з реально отриманими показниками та вносяться 
необхідні корективи як до плану, так й до процесу планування

Алгоритмічність Діяльність з досягнення мети плану свідомо або несвідомо виконується за певним 
алгоритмом, за певними правилами

Пріоритетність План дозволяє обирати, який із цих показників або ланок є найбільш важливими, 
пріоритетними

Ієрархічність План може мати багаторівневий характер, наприклад, короткострокові задачі (кри-
терії та показники) плану підпорядковані довгостроковим

Безперервність / 
Наступність

План повинний поєднувати поточні цілі та показники з перспективними; забезпечу-
вати безперервність корегування показників у разі зміни вимог

Адаптивність 
Показники плану, сам план як модель діяльності з досягнення мети, планування 
як діяльність з розробки плану повинні бути адаптовані до внутрішнього та зовніш-
нього середовища 
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- нових форм фінансового та інвестиційного 
забезпечення запланованих в рамках страте-
гії чи політики просторового розвитку заходів 
і рішень, а також інших способів мобілізації 
фінансових ресурсів територій на дані цілі;

- стратегічного мислення в практики цільо-
вого програмування (на державному рівні) та 
індикативного планування (на місцевому рівні) 
і комплексного підходу при формуванні інте-
грованих планів розвитку територій, напри-
клад, тих, що акумулюють цілі оптимального 
транспортного забезпечення, виконання вимог 
екологічної безпеки та підвищення інвестицій-
ної привабливості територій;

- рівності форм реалізації програмних (пла-
нових) заходів у галузі територіального (місь-
кого) розвитку, тобто визнання рівноважними і 
однаково важливими, наприклад, програм між-
муніципального (міжміського) і прикордонного 
співробітництва; проектів приватно-державної 
та інших форм спільного (колективного) парт-
нерства.

Включення даних принципів у систему 
координат української політики просторового 
розвитку в Україні дозволить змінити плану-
вання розвитку міських територій, доповнити 
її певними елементами в організації та забезпе-
ченні всього цього процесу, розширити перелік 
напрямів його адаптації до загальноєвропей-
ської стратегії розвитку міських зон та агломе-
рацій.

Отже, вищевикладене дозволяє зробити 
декілька важливих узагальнюючих висновків, 
а саме:

1. Просторовий підхід на різних рівнях 
управління (державному, регіональному і 
локальному) використовується для реалізації 
політики раціонального (ефективного) викорис-
тання сукупних міських ресурсів, створення 
нових центрів продукування діяльності, забез-
печення розширеного відтворення ресурсів, 
насамперед, середовища проживання і люд-
ського потенціалу, передбачає наявність такого 
інструментарію як планування. Просторове 
планування як важлива складова методич-
ного забезпечення реалізації політики просто-
рового розвитку передбачає об’єднання потен-
ціалів міських та прилеглих до них територій 
на основі реалізації програмних і проектних 
заходів. Просторове планування дозволяє про-
водити моделювання майбутнього стану місь-
ких систем, транспортно-телекомунікаційних 
мереж, оцінити перспективи створення нових 
сфер територіального співробітництва, узго-
дження галузевих стратегій (програм) з потен-
ціалом розвитку самих міст.

2. Як науково-прикладний напрям регіо-
нальної науки просторове планування розвитку 
міських територій представлене двома осно-
вними школами, школою «моделей організа-
ції міського простору» і школою просторового 
аналізу розвитку міст. Школа «моделей орга-
нізації міського простору» спирається на дослі-

дження, що пов’язані з плануванням розвитку 
території міста, його окремих районів, оцінкою 
значимості окремих ділянок міської території 
для міста в цілому. Дослідження школи про-
сторового аналізу розвитку міст, у свою чергу, 
засновані на уявленнях про міські території 
як структурної складової економічного про-
стору регіону, агломерації, великої урбанізо-
ваної зони або країни в цілому і представлені 
ієрархічними, транспортними, мережевими та 
іншими моделями.

3. Диференціація планування як процесу 
досягнення намічених цілей певними засобами 
залежить від сфери застосування цього мето-
дичного інструментарію. В ціннісних установ-
ках просторового підходу планування розвитку 
міських територій з широкому сенсі виступає 
моделюванням майбутність цієї територій в 
єдиній зв’язці з потенційними та наявними 
ресурсами їх розвитку. У вузькому розумінні 
планування міських територій являє собою роз-
робку і виконання планових показників їхнього 
розвитку, які співвідносяться з заданими або 
затвердженими інституційним чином (законом, 
нормативно-правовим актом) цілями (нормати-
вами).

4. Загальносистемні принципи планування 
як певного процесу, за допомогою якого здій-
снюється цільовий управлінський вплив на 
об’єкт, а саме: цілеспрямованість, пропорцій-
ність, оптимальність, алгоритмічність, прі-
оритетність, ієрархічність, безперервність, 
адаптивність – можуть бути застосовані для 
просторового планування. В умовах просторо-
вого підходу об’єктом планування виступає 
міська територія, а метою планування є розви-
ток відносин, які складаються між суб’єктами 
даної території, і зон, що прилягають до неї.

5. Європейські принципи планування роз-
витку міських територій (поліцентрія, метро-
полізація, багатоваріантність фінансування та 
стратегічність) несуть значне прикладне наван-
таження, але при цьому їх можна вважати фун-
даментальними принципами, врахування яких 
дозволить реалізувати такі загальносистемні 
принципи, як цілеспрямованість, оптималь-
ність, адаптивність.

6. Існує потреба у подальших дослідженнях 
питань адаптації або імплементації європей-
ських принципів просторового планування в 
систему планування розвитку агломераційних 
територій, що використовується в Україні.
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